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Rakkauden ja toivon sanomaa

Israel 70 vuotta

Israel on Jumalan ihme, Jumalan lupausten täyttymys. Jumala toi juutalaisia kaikista kansoista heidän
omaan maahansa, ja niin tapahtui yksi historin suurista ihmeistä - juutalaisten oma valtio syntyi 1948.
Jumala antoi Aabrahamille lupauksen maasta,
jonka Hän vahvisti myös Iisakille ja Jaakobille, joka
sai myös uuden nimen Israel.
Israel syntyi Jumalan lupauksen siemenestä,
mutta vasta paljon myöhemmin juutalaiset ottivat
haltuunsa luvatun maan Joosuan johdolla, kun he
palasivat Egyptin orjuudesta.
Useat Israelin kuninkaat hallitsivat maata Jerusalemista. Sinne myös Daavid rakensi oman kaupunkinsa ja Salomo temppelin, jonne juutalaiset
kokoontuivat heidän juhliinsa koko maasta. Myös
Jeesus vieraili Jerusalemissa, ja siellä Hänet ristiinnaulittiin ja sieltä Hän myös nousi taivaasen. Raamatun lupausten mukaisesti Jeesus palaa takaisin
Jerusalemiin Messiaana.
Jerusalem on kokenut myös monia hävityksiä ja
juutalaisten karkoituksia kaupungista, mutta kaikkina aikoina Jerusalem on ollut juutalaisen kansan
sydämessä. He ovat tunnustaneet toinen toisilleen,
että ensi vuonna Jerusalemissa.
Jotkut kiistävät juutalaisen kansan historialliset
siteet Jerusalemiin. Palestiinalaisten entinen johtaja
Arafat sanoi, että juutalaisilla ei ole mitään historiallisia todisteita siitä, mikä liittyy Jerusalemiin.
Näin myös YK:n alainen Unesco on päättänyt, että
juutalaisilla ja kristityillä ei ole mitään siteitä Jerusalemiin, vaikka kivetkin siellä huutavat juutalaisen
kansan historiaa.

Tämän valheen takana on tietysti paholainen.
Jerusalem on juutalaisen kansan pääkaupunki, ja
sinne juutalaiset ja myös kristityt odottavat Messiaan saapumista. Jeesus on tuleva takaisin omaan
kaupunkiinsa Messiaana.
70 vuoden aikana Israel on kehittynyt johtavaksi
maaksi monilla aloilla. Lähes jatkuvasti kuulemme uusista keksinnöistä tekniikan, lääketieteen ja
muiltakin alueilta Israelista. Näin Israel on siunaukseksi koko maailmalle. Monet maat vaikenevat
israelilaisista keksinnöistä, vaikka he tarvitsevat
niitä suuresti.
Israel on koko lähi-idän ainut demokraattinen
valtio, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Israelin
parlamentti, Knesset on päättänyt, että Jerusalem
on Israelin ikuinen ja jakamatton pääkaupunki. Tätä
kansakunnat eivät ole hyväksyneet, ja siksi kristityt
avasivat ICEJ:n suurlähetystön Jerusalemiin.
Israelissa iloittiin siitä, että USA siirsi suurlähetystönsä Jerusalemiin. Tämä päätös nosti vastalauseita monissa maissa, erityisesti arabimaissa,
mutta se myös rohkaisi muita maita siirtämään
suurlähetystönsä Jerusalemiin. Nille, jotka eivät
hyväksy tätä, Jerusalem on juovuttava loukkauskivi kansakunnille. ”Katso, minä teen Jerusalemin
juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri,
ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia
piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin
väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä
nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.” (Sak. 12 :2-3)
Meidän on syytä iloita siitä, että Suomen seu-

Aitous koetteella
Kallisarvoista esinettä arvioitaessa olennaista on kysymys sen aitoudesta. Väärennöksiä on runsaasti liikkeellä. On olemassa asiantuntijoita, jotka ovat harjaantuneet erottamaan aidon väärennöksestä. Tästä huolimatta joskus esineen aitous saattaa jäädä avoimeksi.
Usein puhutaan myös aidoista tai epäaidoista
ihmisistä. Millainen on aito ihminen, ja miten se
ilmenee?
Kohtaamamme tilanteet paljastavat sen! On kysymys uskalluksesta seistä itselleen arvokkaimman
perustalla vaikeissakin tilanteissa.
Daniel oli monien muiden juutalaisten kera siirretty Babyloniaan. Viisaus ja nuhteettomuus olivat
vieneet nuorukaisen korkeaan arvoon vieraissa
oloissa. Kuningas Daarejaves arvosti Danielia. Tulevaisuus näytti yhä vain valoisammalta; valtakunnan
päämiehen tehtävä häämötti.
Kaikki eivät iloinneet Danielin menestyksestä.
Kilpailu vallasta oli kovaa. Kampittajia löytyi
muiden korkea-arvoisten viranomaisten joukosta.
Nyt heidän piti löytää aihe, jolla Daniel sysättäisiin
syrjään. Se löytyi jumalanpalveluselämästä. Nuorukaisen aitous joutuisi koetukseen.
Vastustajien kuninkaalle esittämä ajatus imarteli

tätä; kolmenkymmenen päivän aikana saisi rukoilla
vain hallitsijaa. Kielto olisi peruuttamaton. Sen rikkojat heitettäisiin leijonien luolaan.
Kielto tuli voimaan. Miten Daniel nyt toimi? Hänelle oli selvää, että Jumalaa tuli pelätä enemmän
kuin ihmisiä: ”Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää,
että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka
yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin. Ja
hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa,
rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niin kuin hän ennenkin oli tehnyt.” (Dan 6:10)
Vastustajat saapuivat voitonriemuisina paikalle.
Käskyn rikkoja oli saatu kiinni itse teossa. Peruttamattoman lain mukaisesti rangaistus oli edessä. Hallitsija oli antamansa käskyn vanki. Danielin kohdalla
kaikki näytti tulleen päätökseen, kun kivi pantiin
luolan suun eteen. Daniel oli leijonien armoilla.
Aamulla luolalle kiirehtinyttä Daarejavesta odotti
yllätys. Daniel oli vahingoittumaton. Enkelit olivat
tukkineet petojen kidat. Nuorukainen autettiin pois
luolasta. Sinne joutuivat salakavalan juonen laatineet itse.
Danielin usko Jumalaan oli aitoa. Hän eli uskonsa
mukaan eikä miettinyt tilannettaan suhdanteiden
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rakunnissa Israelilla on vankka tuki. Lähes kaikki
seurakunnat siunaavat kokosydämisesti Israelia.
Meidän tulee jatkaa Israelin siunaamista, koska se
on Jumalan tahto. Näin vedämme Jumalan siunausta
omaan elämäämme, seurakunnan ja koko maamme
ylle Jumalan lupausten mukaisesti. ”Ja minä siunaan
niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua
kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” (1. Moos. 12:3) Jumala lupaa
siunata niitä, jotka siunaavat Israelia.
Nyt on myös vaara, että uskovatkin haluavat
käyttäytyä poliittisesti korrektisti eli poliittisesti
hyväksyttävällä tavalla. Tämä voi johtaa siihen, että
joissakin suurissa tapahtumissa ei julkisesti rukoilla
Israelin puolesta, vaan siitä vaietaan. Jumalan kansan tulee kokosydämisesti seisoa Israelin ja juutalaisen kansan rinnalla. Ole Israelin ja juutalaisen
kansan ”suurlähettiläs”. Puhu aina hyvää Israelista.
Uusi Elämä -lehti yhtyy Israelin onnitteluihin Psamin 122 sanoilla: ”Toivottakaa rauhaa Jerusalemille,
menestykööt ne, jotka sinua rakastavat. Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä,
olkoon onni sinun linnoissasi. Veljieni ja ystävieni
tähden minä sanon: olkoon
sinulla rauha. Herran, meidän Jumalamme, huoneen
tähden minä tahdon etsiä
sinun parastasi.”

Pauli Kemi

Uusi Elämä -lehden
päätoimittaja

mukaan. Koko sydän oli Jumalassa. Danielille oli
selvää, kenelle hän kuului ja piti siitä kiinni äärimmäisessäkin tilanteessa.
Monet Danielin lailla ovat joutuneet kohtaamaan
oman leijonien luolansa. He ovat pitäneet kiinni
itselleen arvokkaimmasta. Jumala arvostaa tällaista
aitoutta.
Meidät on ostettu Jeesuksen kautta Jumalan
lapsiksi. Joidenkin osa on maksaa tästä kova hinta.
Omasta aitoudesta Jumalan lapsena tulee rohkeasti
pitää kiinni vaikeissakin olosuhteissa. Sillä on hyvä,
ikuisuuteen ulottuva tulevaisuus.
Pertti Kymäläinen, Pastori, Pori

Pertti
Kymäläinen
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Uskovat turvapaikanhakijat haluavat
levittää pelastuksen
sanomaa myös suomalaisiin koteihin.

Kristityt turvapaikanhakijat haluavat tuoda ilosanomaa

Jeesuksesta suomalaisiin koteihin
Suomeen saapunut iranilainen kristitty Mona Vanaki rukoili palvelutehtävää ja pyysi Jumalalta vastausta,
miten hän voisi toimia ja palvella
kristittynä Suomessa. Tuolloin hän
asui vastaanottokeskuksessa, josta oli
hyvin vaikea päästä seurakuntaan tai
ylipäätään minnekään. Matkat olivat
pitkiä eikä Mona löytänyt keskuksesta
muita kristittyjä, joiden kanssa voisi
olla yhteydessä.
Jumala vastasi Monalle hyvin nopeasti ja yllättävästi. Pyhä Henki oli
puhunut eräälle suomalaiselle kristitylle, että eristyksessä oleva nuoren
iranilaiskristityn tulisi päästä lähelle
seurakuntaa ja muita kristittyjä. Elämä
yksinäiselle kristitylle nuorelle naiselle vastaanottokeskuksessa oli monin
tavoin vaikeaa ja haastavaa. Asiat
lähtivät nopeasti eteenpäin ja kahden
päivän kuluttua Mona jo ihmetteli

Uusi Elämä
Uusi Elämä on yhteiskristillinen,
evankelioiva, Israelia siunaava, opettava ja profeetallinen herätyslehti,
joka ilmestyy lähes kerran kuukaudessa, noin 8-10 kertaa vuodessa.
Lehden tilausmaksu vuodelle 2018
on 35 euroa.
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tapahtunutta uudessa kodissaan toisella paikkakunnalla. Kiitollisuus
rukouksia kuulevaa Jumalaa kohtaan
oli suuri.
Vain muutama päivä ehti kulua
muutosta, kun Monan kotiovelle
tuli lähetys: autokuormallinen Uusi
Elämä-lehtiä. Vanhempi pariskunta,
joka vuosikausia oli jakanut vapaaehtoisina näitä lehtiä, tarvitsi kipeästi
apua. Liikuntakyky oli jo käynyt heillä heikoksi ja nyt tarvittiin nuorempia
apuun. Mona oli heti valmis ottamaan
vastuun tehtävästä. Sopivasti oli varastokin tyhjänä uudessa kodissa.
Kristittyjen lehtien jako oli kuin
mittatilaus Monalle, joka on jo aikaisemmassa työssään tottunut organisoimaan asioita. Eri puolilta Suomea
oli hyvin nopeasti koottuna ryhmä
kristittyjä turvapaikanhakijoita ja
pakolaisia, jotka olivat valmiita jaka-

Vastaava toimittaja:
Pauli Kemi,
Puh. 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com
Toimitus / avustajat:
Heljä Ahjovaara-Steck
ahjovaara-steck(at)
kolumbus.fi
Soile Inkari, soile@inkari.fi
Samir Massioui
samir@massioui.com
Yrjö Ahonen, Kirsti
Jääskeläinen

maan lehtiä paikkakunnillaan. Jumala
avasi yllättävän tavata viedä evankeliumia eteenpäin. Tähän ei tarvittaisi
edes suomen kielen taitoa.
Mona toivoo, ettei tärkeä sanoma Jeesuksesta menisi hukkaan
myöskään suomalaisilta. Ettei sanoma katoaisi roskikseen muiden
mainosten joukossa. Kolme vuotta
sitten Jeesuksen kohdattuaan, Mona
on saanut elämäänsä iloa, rauhaa ja
toivoa. Uskostaan hän maksaa kovaa hintaa. Hänen ei voi enää palata
turvallisesti kotimaahansa. Monalle
hyvin läheinen isä menehtyi juuri
muutama viikko sitten. Hautajaisiin
ei ollut mahdollista mennä tai päästä
lohduttamaan surevaa äitiä. Jeesus
kuitenkin antaa toivoa toivottomissakin tilanteissa ja unessa Mona on
saanut hyvästellä isänsä.
Suomalaisten taholta Mona on

saanut kohdata ystävällisyyttä ja
turvallisuutta. Suomessa hän voi
vapaasti kertoa uskostaan, ei tarvitse
pelätä aggressiivisia reaktioita tai
sitä, että sinut laitetaan vankilaan
kidutettavaksi. Lähinnä suomalaiset
ovat hämmentyneitä ja yllättyneitä
kohtaamisesta. Mona haluaa rohkaista
muitakin kristittyjä, etenkin turvapaikanhakijoita, kertomaan rohkeasti
uskostaan.
Hebrealaiskirjeen (12:2) sanoin
Mona Vanaki haluaa tervehtiä suomalaisia ” katse suunnattuna Jeesukseen,
uskomme perustajaan ja täydelliseksi
tekijään. Edessään olleen ilon tähden
hän häpeästä välittämättä kesti ristillä
kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan
valtaistuimen oikealla puolella.”
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Evankelista Birger Skoglund:

”The Last Call”

Viimeinen
kuulutus
Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös Ihmisen Pojan tullessa. Niinä
päivinä ennen vedenpaisumusta ihmiset söivät ja
joivat, menivät naimisiin
ja naittivat tyttäriään, aina
siihen päivään asti, jona
Nooa meni arkkiin. He eivät aavistaneet mitään, ennen kuin vedenpaisumus
tuli ja vei heidät kaikki
mukanaan. Näin on myös
silloin, kun Ihmisen Poika
tulee. (Matt. 24:37-39)

Viime vuosien aikana olen
matkustellut aika paljon lentäen. Usein olen kuullut ilmaisun ”The last call”, eli
Viimeinen kuulutus. Joskus
on todella käynyt niin, että
ihmiset ovat menettäneet
lähtönsä ja portti on suljettu.
Jeesus käsittelee tätä tärkeää
sanomaa Raamatun paikassa,
jonka otin Matteuksen evankeliumista.
He eivät olleet tietoisia
vaarasta, vaikka Nooa oli
rakentanut ja saarnannut 120
vuotta. He eivät oikeastaan
voineet olla tietämättömiä,
mutta eivät tahtoneet kuulla.
Ihmiset olivat silloin – niin
kuin nytkin - liikaa kiinni
arkielämässään.
He ajattelivat aivan varmasti, että Nooa oli hullu
mies, jolla oli kummallisia
ajatuksia. Hän oli mies, jolle
sai nauraa. Jos uskaltaa puhua
synnistä, monet väittävät tuntevansa, että heitä loukataan.
Jos uskaltaa sanoa: ”Jumala
varoittaa, ja ellet kuuntele,
tulee seurauksia.” Silloin halutaan Jumalaa, joka katsoo
sormien läpi. Tänään eivät

valitettavasti evankelistat,
pastorit tai seurakunnat varoita synnin ja Jumalasta poiskääntymisen seurauksista. Aivan toiset ryhmät viestittävät
varoituksia tänä päivänä.
Kuulemme ”Viimeisen
kuulutuksen”, jos tahdomme
kuulla sen. Mutta ongelmana on, että uskomme, että
voimme ratkaista ongelmat
omin voimin. Ympäristöongelmat: Mutta Jumala luo
uudet taivaat ja uuden maan.
Moraalittomuus: - Oli sitten
kyse väkivallasta, rahasta ja
sodomialaisesta moraalittomuudesta. - Mutta Jumala
voi antaa puhtauskaipuun ja
muuttaa mielen niin, ettei
omat himomme ohjaa, vaan
Jumalan pyhyyden kunnioittaminen.

Selvät signaalit

Raamattu antaa meille varmuuden siitä, että aika, jossa
olemme, on lopun aikaa. Paavali kirjoittaa tällä tavalla:
Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita
aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita,
kerskailijoita, ylimielisiä,
pilkkaajia ja vanhemmilleen
tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He
ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita,
hillittömiä ja raakoja, hyvän
vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä
ja omahyväisiä. He rakastavat
enemmän nautintoja kuin
Jumalaa. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta kieltävät sen voiman. Karta sellaisia! (Amplified-käännös): ”…
he kieltävät ja vastustavat ja

Birger Skoglund rohkaisee jokaista vastaamaan Jumalan kutsuun, koska se voi olla viimeinen.
ovat vieraita sen voimalle.”
Katso sanoja, jotka olen
alleviivannut. Elämme todella
itsekkäässä yhteiskunnassa.
Haluamme toteuttaa itseämme joskus toisten kustannuksella. Rakkaus rahaan
on kaatanut monia ihmisiä.
Jumalattomuus on esille tuleva piirre. Pyyhitään pois
Jumalan Sana, pyyhitään pois
Jumalan kymmenen käskyä.
Pyyhitään pois kristinuskon
vaikutus kouluista. Kaikki
tämä on aiheuttanut kaaosta
ja pitäisi herättää meidät ymmärtämään. Jeesus tulee pian.
Jumalan pelko korvataan
nostalgisilla tripeillä. Hengellinen elämä, johon ihmeet ja
merkit kuuluvat luonnollisena
osana, työnnetään syrjään
piilopaikkoihin joissa se ei

häiritse.
Kun viimeinen kuulutus
annetaan, nousevat matkustajat ja menevät portille. He
lähtevät paikasta, missä ovat.
He ottavat esiin matkustusdokumenttinsa. Jos kaikki
on kunnossa, he ottavat paikkansa lentokoneesta. Kuulen viimeisen kuulutuksen.
Meidän pitää mennä portille,
Golgatalle. Meidän tulee
tarkistaa, että nimemme ovat
matkustajalistassa. Meidän
pitää nähdä, että olemme
syntisiä, jotka tarvitsevat
Jeesuksen verta.
Rakas ystävä, minä en tahdo pelotella, mutta tahdon varoittaa. En voi pakottaa, mutta
tahdon vedota. Tunnen itseni
ja olen vanhojen profeettojen
kaltainen siinä mielessä, että

he eivät vaan osoittaneet
sormellaan aikansa ihmisiä.
He eivät sanoneet: ”Te olette
kehnoja, te olette kääntäneet
selkänne Jumalalle, te olette
olleet uskottomia, te olette
syntisiä.” Ei, he sanoivat:
”Me olemme kehnoja, me
olemme kääntäneet selkämme
Jumalalle, me olemme olleet
uskottomia, me olemme syntisiä.”
Kaikki tämä, mitä olen
nostanut esiin tässä kirjoituksessa, ei ole satuja vaan
valitettavasti todellisuutta.
Mutta kuuntele: Viimeisen
kuulutuksen tarkoitus on
luoda herätystä matkustajien
keskuuteen.

Birger Skoglund
Käännös: Georg Ahonen
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Billy Grahamin menestyneen
palvelutyön 10 salaisuutta

Kirjassa Billy & Ruth Grahamin elämä Hanspeter
Nüesch käy läpi kymmenen
asiaa, jotka olivat Billy Grahamin palvelutehtävän salaisuuksia. Uskon, että nämä
asiat ovat avainasemassa jokaiselle Jeesuksen Kristuksen seuraajalle, joka haluaa
elämällään viedä eteenpäin
Jumalan valtakunnan työtä
menestyksekkäästi.

Modeston manifesti.
A. Emme koskaan arvostele
emmekä tuomitse muita pastoreita, seurakuntia tai hengellisen työn tekijöitä emmekä puhu
heistä kielteisesti.
B. Korkeimpien liiketalousnormien mukaisesti teemme
tinkimättä tiliä varsinkin rahavarastojen käsittelemisestä.

1. Vahva avioliitto

Billy Grahamin palvelutyön
tarina on kerrottu monta kertaa, mutta hänen puolisonsa
Billy Graham
Ruth Grahamin, Kiinassa
vaikuttaneen lähetyslääkärin tyttären aivan samalla tavalla kuin Amerikan
tarina on useimmille tuntemattomampi. presidentin. Ihmiset tunsivat itsensä
Grahamien viisi lasta ovat kaikki yhtä arvokkaiksi hänen seurassaan. Ilman
mieltä siitä, että Billin palvelutyö sel- nöyryyttä ei olisi ollut mitenkään
laisena kuin sen tänään tunnemme, ei mahdollista nousta sellaiseen asemaan,
olisi ollut mahdollinen ilman Ruthia. johon Graham nousi. Raamattu sanoo
Billy Grahamin matkustaessa hyvin Mooseksesta, että hän oli sangen nöyrä
paljon joutui hän lähes yksin ottamaan mies. Se oli yksi syy siihen, että Jumala
vastuun viiden lapsen kasvattamisesta. saattoi käyttää häntä ainutlaatuisella
Jokainen näistä viidestä lapsesta seuraa tavalla Israelin kansan historiassa.
tänään vanhempiensa jalanjäljissä ja
palvelee Herraa. Ruth sitoutui tuke- 4. Läheinen suhde Jumalaan
maan täysin aviomiehensä kutsumusta, Oli aikoja, jolloin Billy saattoi veja he muodostivat yhdessä tiimin. Ruth täytyä tuntikausiksi viettämään aikaa
asetti aina lapset etusijalle, ja äitiys oli Herran kanssa rukouksessa. Billyllä
hänelle suurin etuoikeus. Tämän takia oli hyvin läheinen suhde Jumalaan ja
hän toimi harvoin aktiivisesti julkisessa vahva rukouselämä. Läheisestä jumapalvelutyössä. Billy oli usein viikko- lasuhteestaan hän ammensi voimaa
kausia poissa kotoa, mutta kertaakaan palvelutehtäväänsä. Ilman vahvaa
lapset eivät kuulleet äitinsä valittavan rukouselämää emme voi vaeltaa Pyhän
miehensä poissaoloa. Ruth oli vahva Hengen voimassa.
nainen, joka inhosi itsesääliä yli kaiken. Aviopuolison valinta on tärkein 5. Itsekuri
valinta elämässä heti uskonratkaisun T.W. Wilson, joka monen vuoden ajan
jälkeen
oli Grahamin lähin työtoveri, kuvaili
Billyä täydellisimmin kurinalaiseksi
2. Aitous
ihmiseksi, jonka koskaan oli tuntenut.
Billy Graham ei koskaan yrittänyt Hänen päivänsä oli selkeästi jäsenjäljitellä ketään. Hän oli aina oma it- nelty, varsinkin missiopäivinä. Billy
sensä. Hän oli samanlainen yksityisesti Graham tiesi, että hänet on kutsuttu
kuin lavalla. Kohdatessaan ihmisen herätyssaarnaajaksi, ja hän valmistaumissä tahansa, hän usein varmisti, että tui nuorena tehtävään päämäärätietoihänellä oli rauha Jumalan kanssa. Löy- sesti saarnaamalla tuntikausia suoraan
tääksemme kutsumuksemme suurim- Raamatusta. Mikä tahansa kanto joen
man potentiaalin on meidänkin oltava varrella kelpasi puhujakorokkeeksi,
aitoja. Ihmiset näkevät yllättävän hyvin vaikka ei ollut ainoatakaan kuulijaa.
sen, mikä ei ole aitoa. Aitoudessa on Billy ei koskaan eksynyt sivuraiteille
vastaansanomaton voima, ja se näkyi kutsumuksestaan, koska hän pysyi
ja kuului Grahamin saarnoissa.
siinä, mihin Jumala oli hänet kutsunut.

3. Nöyryys

Erään kerran, kun Grahamin piti
julistaa pastoreille, jotka joutuivat
työskentelemään väkevän vainon alla,
hän sanoi, että heidän pitäisi oikeasti
puhua hänelle. Nöyryys sai myös
Billyn kohtaamaan tavallisen ihmisen
ja jopa elämän pohjamudissa rypevän

6. Suoraselkäisyys

Billy Graham ei elämänsä aika jäänyt
kiinni ainoastakaan skandaalista. Hän
eli suoraselkäistä elämää, jossa eletään
sen mukaan, mitä saarnataan. Lähimpien työtoveriensa kanssa hän teki tiukat suuntaviivat palvelutehtävälleen.
Nämä suuntaviivat tunnetaan nimellä

C. Puhumme totta ja olemme
läpikotaisin rehellisiä varsinkin
raportoidessamme tilastoista.
D. Olemme esimerkillisiä moraaliltamme: yksiselitteisiä,
puhtaita ja tarkkoja välttämään
vaikutelmaakaan mistään sopimattomuudesta.

7. Usko Jumalan Sanaan

Tinkimätön usko Jumalan Sanan totuuteen ja auktoriteettiin oli tunnusomaista
Grahamille. Hänen tavaramerkikseen
muodostui ilmaus ”Raamattu sanoo”!
Billy ja Ruth lukivat säännöllisesti
yhdessä Jumalan Sanaa, ja heidän
päivittäisiin rutiineihin kuului mm.
yksi sananlasku ja viisi psalmia päivässä. Tällä menetelmällä he lukivat
nämä kirjat läpi 12 kertaa vuodessa.
Grahameilla oli kotona tapana säilyttää
monissa eri huoneissa avonaisia Raamattuja, jotta olisi aina helppo saada
annos Sanan leipää.

8. Globaali sitoutuneisuus

Billy Grahamin mukaan kristityn on
otettava paikkansa yhteiskunnassa
moraalisesti rohkeana ja noustava
puolustamaan sitä, mikä on oikein,
oikeudenmukaista ja kunnioitettavaa.
Hän kieltäytyi järjestelmällisesti saarnaamasta amerikkalaisissa seurakunnissa, joissa harrastettiin rotusyrjintä.
Apartheidin aikaan hän ei myöskään
saarnannut Etelä-Afrikassa. Billyn
mukaan yhteiskunnallinen muutos on
aina seurausta Pyhän Hengen aikaansaamasta henkilökohtaisesta muutoksesta. Uudestisyntymisen kautta
ihmiset kykenevät rakastamaan paitsi
Jumalaa, myös lähimmäisiään ja jopa
vihollisiaan.

9. Riippuvaisuus
Pyhästä Hengestä

Eräässä saarnassaan Graham sanoi, että
suurin tarpeemme tänä iltana on, että
Jeesuksen Kristuksen nimeä kantavat
miehet ja naiset täyttyisivät Hengellä.
Samassa saarnassa hän sanoi myös, että
jos tulisi päivä, jona hän nousisi saarnatuoliin tuntematta Jumalan Hengen
täyteyttä ja voitelua, hän haluaisi Ju-

Vesa Kemi on muusikko ja ylistyksen
johtaja. Hän kirjoittaa Billy Grahamin
elämästä ja hänen palvelutyöstään
esimerkkinä jokaiselle uskovalle
Kristuksen seuraamisesta.

malan ottavan hänet kotiin. Billy tiesi
olevansa täysin riippuvainen Pyhästä
Hengestä. Vaikkei hän itse varsinaisesti
ollut karismaatikko vaan evankelikaali,
vaikutti hän siihen, että saarnaajat kuten Oral Roberts ja Yonggi Cho saivat
laajemman hyväksynnän puhumalla
heidän puolestaan.

10. Rakkauden
täyttämä elämä

Billy ei Jumalan äänitorvena piilotellut
syntisen ihmisen tilanteen vakavaa
puolta. Silti hän saarnasi evankeliumia
armollisesti painottaen Jumalan pyhyyttä, mutta myös Hänen ehdotonta
rakkauttaan. Kun televisioevankelista
Jim Bakker ryvettyi petos- ja seksiskandaalissa ja joutui vankilaan, kävi
ensin Franklin (Billyn poika) ja sitten
Billy Graham hänen luonaan vierailemassa. Bakker kertoo muistokirjoituksessaan, kuinka suuren vaikutuksen
häneen teki, kun mies, joka oli päivää
aikaisemmin äänestetty yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmaksi mieheksi, varaa kiireiseen aikatauluunsa
aikaa tullakseen käymään yhden
vangin luona. Billy laittoi kätensä
Jimin ympärille ja sanoi: ”Jim, minä
rakastan sinua.” Jumalan rakkauden
ja hyväksynnän kokeminen Grahamien
kautta aloitti hänessä syvällisen parantumisprosessin. Grahamit olivat aitoja
kristittyjä, jotka elämällään osoittivat
Jumalan Agape-rakkautta.
Jim Bakker mainitsi samassa kirjoituksessa, että Billy Grahamilla oli
tapana sanoa: ”Minun kotini on taivas.
Olen täällä vain läpikulkumatkalla.”
Nyt Billy on kotona.

Vesa Kemi
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Lasse Heikkilä ja Pekka Simojoki

Kansallisen sovinnon äärellä
Syksyllä 2018 esitettävä Sovinto-musiikkinäytelmä purkaa
kansalaissodan haavoja kahden
tunnetun hengellisen musiikin säveltäjän sukuhistoriikin
kautta.

Lasse Heikkilä ja Pekka Simojoki
ovat molemmat tunnettuja suomalaisia hengellisen musiikin säveltäjiä ja
vaikuttajia kristillisellä kentällä. Heikkilän musikaalit ja Simojoen virret
ovat osa suomalaista hengellisen musiikin aarteistoa. Nyt säveltäjät ovat
lähteneet yhteisproduktioon, jossa
musikkinäytelmän keinoin käsitellään
vaikeaa kansalaissodan teemaa. Sekä
Heikkilän että Simojoen suvussa on
ollut kiivailua sisällissodan aiheista,

Heikkilällä punaisten ja Simojoella
valkoisten puolella.

Sukututkimusta

Lasse Heikkilä oli pohtinut kansalaissodan käsittelyä taiteen keinoin
jo kymmenisen vuotta sitten, mutta
hiljattain palaset alkoivat loksahdella
paikoilleen siskon tekemän sukututkimuksen myötä.
- Jokunen vuosi sitten sisko alkoi
tehdä sukututkimusta ja löysi suvullemme punaiset juuret, joista en
tiennyt yhtään mitään. Pekka Simojoella on taas valkoiset juuret, ja kun
olimme yhdessä keikalla Messukylän
kirkolla viime lokakuussa, tajusin, että
tässähän meillä on kunnon vastapa-

ri. Jos voimme löytää keskenämme
keskinäisen kunnioituksen taustoista
huolimatta, niin se on hyvä malli kenelle tahansa.
Punaiset juuret olivat yllätys Lasselle, mutta selittivät osaltaan voimakkaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen
tarpeen, joka hänellä itselläänkin
on ollut. Heikkilä on ollut mukana
Tampereen kunnallispolitiikassa kunnanvaltuutettuna ja varavaltuutettuna
vuodesta 2001.
- Isoisän isä Seth Heikkilä oli kansanedustaja, kirjailija ja toimittaja,
vahva vaikuttaja työväenliikkeessä.
Hän oli ollut mukana Sosialidemokraattisen puolueen perustavassa
kokouksessa, Heikkilä kertoo.
Lasse Heikkilä näkee sekä Elias

Simojoessa, Pekka Simojoen isoisän
serkussa, että isoisän isässään Seth
Heikkilässä samantyyppisiä pyrkimyksiä, vaikkakin miehet edustivat
tuolloin yhteiskunnallisesti vastakkaisia äärilaitoja.
- Näillä kavereilla oli tavallaan aika
samanlaiset missiot, pyrittiin kohti
tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta,
vapautta ja isänmaallisuutta. Kuitenkin heidän suhtautumisensa toiseen
laitaan oli jyrkkä, Heikkilä pohtii.

Kirkko ja kotimaa

Kansalaissodan historian yksi piirre
oli, että suurin osa kirkon edustajista

Jatkuu sivulla 7
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Sovinnon äärellä
meni valkoisten puolelle.
- Ennen marxismia vaikutti kristillinen työväenliike ja eduskunnassakin vaikutti kristillisen
työväenliikkeen edustajia. Se, että monet valkoiset kirkon johtajat menivät valkoisten puolelle
kansalaissodassa, aiheutti vihaa myös kirkkoa
kohtaan, Heikkilä toteaa.
Sisällissodan historia koskettaa perheitä ja
sukuja eri tavoin - joillekin kyse on pelkästä
historiankirjoituksesta, toisille oman perheen ja
suvun vaiheista, joissa perheenjäseniä saattoi olla
myös molemmin puolin kansalaissodan linjoja.
Lasse Heikkilää on musiikkinäytelmän äärellä
innoittanut ajatus sovinnonteosta ja anteeksipyytämisestä.
- Ajattelin, että sovinnonteko, anteeksipyyntö
olisi tärkeää. Ei riitä, että asioita vain kaivetaan
esille ja todetaan, mitä on tapahtunut, vaan myös
se, että lähdetään tekemään sovintoa ja pyytämään anteeksi.
Lasse Heikkilän ja Pekka Simojoen yhteistä
musiikkinäytelmää on harjoiteltu tammikuusta
asti 30 nuoren muodostaman musiikkiteatteri
Valkian voimin. Paitsi säveltäjien, myös musiikkinäytelmän kahden orkesterin, on tarkoitus
kuvastaa historiallisia rajalinjoja.
- Musiikkipuolelle on tulossa kaksi orkesteria.
Tampereen työväenyhdistyksen soittokunta edustaa punaisia, ja olen kokoamassa myös toisen,
valkoisia edustavan orkesterin musiikkinäytelmään, Heikkilä kertoo. Heikkilän ja Simojoen
musiikkinäytelmä esitetään Tampere-talossa
syyskuussa 2018.

Teksti: Heljä Ahjovaara-Steck
Kuvat: Pertti Kärki

Pekka Simojoki
ja Lasse Heikkilä

Juhannuskonferenssissa tulevaisuuden ja toivon sanomaa
Suomen helluntaiseurakuntien vuosittaista Juhannuskonferenssia vietetään
Keuruulla Ison Kirjan alueella 20.
- 24.6.2018. Yhtenä Suomen suurimmista kristillisistä tapahtumista Juhannuskonferenssiin odotetaan jälleen
yhteensä noin 30 000 juhlavierasta
ympäri maata. Tapahtuman avaa
Jippii-lapsikuoro. Jippii-toiminta on
vaikuttanut Suomessa jo 20 vuotta,
ja Jippii-laulut ovat levinneet ympäri
maailmaa.
Tämän vuoden konferenssiteema
on ”Tulevaisuus ja toivo”. Profeetta
Jeremian kirjasta nousevalla teemalla
halutaan rohkaista ja muistuttaa siitä,
että epävarmoista maailmantilanteista
huolimatta kaikkivaltias Jumala lupaa
omilleen tulevaisuuden ja toivon.
Teema tuodaan esille monipuolisena
ohjelmakattauksena, jossa tarkastellaan tulevaisuutta niin yhteiskunnal-

lisen kehityksen kuin lähetystyön
näkökulmasta sekä seurakunnan roolia
toivon sanoman välittäjänä: Kristus –
maailman toivo.

Sovinto parantaa myös
sisällissodan haavoja

Juhannusaattona teeman keskiössä on
Suomi. Päivän jumalanpalveluksessa
julkaistaan ensimmäinen laaja, suomenkielinen kommentaariraamattu.
Tilaisuudessa puhuu kansanedustaja
Antero Laukkanen. Perinteiseen
tapaan juhlakentän salkoihin nousevat Suomen liput perjantaina klo
18.00. Sitä ennen iltapäivällä kuullaan
ja nähdään säveltäjämestari Lasse
Heikkilän päivitetty Sovinnon messu,
Missa Concordiae, jonka esittää musiikkiteatteri Valkia ja Levo Groove.
Noin 40 hengen toteuttama messu
käsittelee sovinnon tärkeyttä seura-

kunnassa näkemyseroista huolimatta.
Sisällissodan muistovuonna sovinto
on tärkeä teema myös koko Suomen
kansalle.
- Aika ei paranna haavoja. Sovinto tekee sen, kiteyttää Sovinnon
messuun puhumaan kutsuttu Turun
helluntaiseurakunnan pastori Pekka
Havupalo.

Juhannuskonferenssi toteutetaan talkooperiaatteella.

Lähes 1700 vapaaehtoistyöntekijän
odotetaan ilmoittautuvan talkoisiin.
Tapahtumaa voi seurata myös radion
ja netin välityksellä Radio Gospelin
ja UskoTV:n kanavilla.
Lisätietoja:
www.juhannuskonferenssi.fi
Marko Halttunen, Jani Alanko
Konferenssikeskuksen johtaja

Konferenssin tiedottaja
+358 40722 1821
+358 44533 4693
marko.halttunen@isokirja.fi
jani.alanko@minttu.net
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Jumalan
tarvitsee
niitä, jotka
ovat Hänelle
uskollisia
kaikkina
aikoina.

Jorma ja Eila Finnilä:

Jumalan lähettiläinä
viidakkokansan keskellä
Jorma ja Eila Finnilällä on
vahva lähetystausta. Vuonna
1974 heidät siunattiin lähetystyöhön, ja tammikuussa
1975 he lähtivät määränpäänään Papua-Uusi-Guinea
ja Rabaul. Siellä he olivat
muutaman kuukauden, kunnes Jorma alkoi hakea uusia
haasteita.
• Olin kuullut pääsaaren
Papuan puolella olevista heimoista. Matkasimme sinne
yhdessä Kari Harrin kanssa.
Vastaan tuli ihmisiä, joilla oli
mukanaan keihäät ja kirveet,
hyvin vähän vaatteita ja erittäin valkoiset hampaat. Kun
menimme sinne Mendiin,
meillä ei ollut kotia, seura-

kuntaa, työkavereita, ei mitään. Kaikki aloitettiin alusta:
lähetysasema, raamattukoulu
ja evankelioimistyö. Haasteellistahan se oli, mutta siellä me
olemme tehneet lähetystyötä
vuodesta 1976 eteenpäin aina
tähän vuoteen asti, Jorma valottaa työn alkua.

Jumalan kutsu

Jorma muistelee, että ajatus
lähetystyöstä alkoi nousta
heidän asuessaan Australian
Queenslandin Mount Isassa.
Sieltä Finnilät muuttivat Canberraan, missä Jorma sai omin
korvin kuulla Jumalan kutsun.
• Olin rakennustyömaal-

la. Kuulin kahdesti äänen,
joka sanoi: Jorma! Jäin ymmälleni. Oli lauantaipäivä,
ja kaikki olivat jo menneet
kotiin. Sitten kutsuja sanoi:
Jorma, myy kaikki, mitä sinulla on, niin Minä lähetän
sinut Papua-Uuteen-Guineaan
lähetyssaarnaajaksi. Myymästäsi omaisuudesta saamillasi
varoilla saat kuukausittain
maksaa itsellesi haluamasi
palkan. Tästä meidän kutsu
lähti liikkeelle vuonna 1972,
Jorma kertoo.
Eila toteaa, että olihan se
melkoinen yllätys.
• Olin aina ajatellut lähetystyötä ja olimme siinä mukana,
mutta en ollut ajatellut, että

lähtisimme sinne, missä sitä
tosissaan tehdään. Kun aikaa
kului, niin huomasin, että
voihan sen puuronsa keittää
täälläkin, ja täällä on myös
käsille töitä.

Ihmisten keskelle

Finnilät kertovat, että PapuaUudella-Guinealla eletään yhä
herätyksen aikaa, johon osaltaan on vaikuttanut alueella
viime helmikuussa tapahtunut
7.5 magnitudin maanjäristys.
• Järistys hajotti meidän ja
monien muiden lähetysasemia, kaupunkeja ja ympäristöä, muutama sata ihmistä
menehtyi. Maanjäristyksen

kourissa ollessaan ihmiset
luulivat maailmanlopun tulevan. Jo ennen tätä oli herätystä ja kirkot täynnä, mutta
nyt ne pursuavat ihmisiä.
Vuonna 2017 oman läänimme
konferenssin viiden päivän
kävijämäärä oli 21 500. Koulutamme raamattukoulussa
työntekijöitä ja laajennamme
työtämme uusiin kyliin. Kansallisten veljien työnäky on
piirretty vuoteen 2050, jolloin
meillä on 1000 seurakuntaa.
Nyt niitä on vähän yli 100.
Aloitin työt toreilta, teiltä,
aitovieriltä, sieltä, missä ihmiset ovat. Olin nuorempana miettinyt T.L. Osbornen
ajatuksia, että ihmiset eivät
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tule kirkkoon, joten minä
menen sinne, missä he ovat.
Samalla tyylillä teemme edelleen työtä. Se on meidän
vahvuutemme, Jorma kuvaa
työstrategiaa.

Herätyksen avain

Suomessa puhutaan paljon
herätyksestä, sitä odotetaan ja
yritetään edesauttaakin. Jorma ja Eila, mikä mielestänne
on herätyksen avain?
• Muuta vastausta siihen ei
ole kuin Pyhä Henki. Ellei Jumalan Henki vaikuta ihmisissä, niin kyllä mahdollisuudet
menevät vähiin, Eila näkee.
Myös sillä, mitä ihmiset
meistä uskovista näkevät, on
Jorman mielestä suuri merkitys. Olemmeko me valona
ja suolana vai olemmeko me
tulleet näkymättömiksi.
• Jumalan Pyhä Henki tuo
herätyksen ja antaa meihin
uskoviin Hengen nälän. Hän
lähtee viemän uskosta tekoihin antaen elämyksiä sielujen
voittamisesta Kristukselle.
Armolahjat ovat rikkautta
Jumalalta, ja niitä pitäisi
pystyä käyttämään. Uskon
herätykseen, tunnustekoihin
ja ihmeisiin. Jos Jumala on
olemassa ja Hän on niitä
tehnyt, Hän tulee tekemään
niitä edelleenkin. En itse niitä
ensisijaisesti metsästä, mutta
ne seuraavat niitä, jotka uskovat. Jos lähdetään markkinoimaan, että joissain on ihmeitä
ja tunnustekoja, ja kun siellä
ei niitä olekaan, niin ihmiset
kadottavat kyvyn odottaa.
Profetia on lahja Jumalalta,
ja sillä on Paavalin korinttolaisille kirjoittamat kolme
päämerkitystä: kehotukseksi,
lohdutukseksi ja rakennukseksi. Se ei ole tarkoitettu
niin, että minun tulee aina
jokaisen ihmisen elämään
profetoida jotain. Jumalan
luovilla ihmeillä on oma,
herättävä paikkansa, mutta ne
eivät ole evankeliumin kaikki
vastaus. Tarvitaan todistajia,
puhujia, julistajia, Jumalan
tahdon mukaan toimivia, jotka lähtevät vaikka maailman
ääriin, Jorma linjaa.

tunnusteon, jota kukaan ei
voi mitätöidä. Näitä tapahtui
papualaisten keskellä, ja ne
ovat olleet kuin virstanpylväs
uuteen tilanteeseen.
• Olimme Hannu Puustellin
kanssa Mendin lentokentällä
lähdössä Rabauliin. Suuntasimme koneeseen, kun yhtäkkiä tuli tunne, että on palattava
takaisin. Näin, että väkijoukon keskellä istuu rampa mies
kädet ja jalat vääntyneinä. Me
menimme, laskimme kätemme hänen päälleen, rukoilimme ja lähdimme. Tiesin, että
jotain oli tapahtunut, koska
ihmiset alkoivat huutaa kovasti. Olihan se näky, kun
kädet alkoivat kasvaa silmien
edessä, sormet ja jalat oieta ja
mies nousee ylös. Siitä alkoi
11 vuotta kestänyt herätyksen
aikakausi Uudella-Guinealla.
• Vuonna 2015 oli kokous
Tulimi nimisessä paikassa.
Rukoushuoneen takaosaan
oli kannettu huopaan kääritty mytty. Tarkkailin myttyä
enkä saanut selville, mikä se
oli. Yhtäkkiä kesken saarnan
sanoin sille mytylle kolme
kertaa: Jumala parantaa sinut
Jeesuksen nimessä tänä iltana.
Kolmannen kerran jälkeen sen
aikainen raamattukoulumme
johtaja oli pitkään polvillaan
mytyn vieressä. Yhtäkkiä hän
tuli ja sanoi: ”Se on ihme!”
Kokouksen päätyttyä kysyin
häneltä, että missä se mytty
on. Hän vastasi: ”Mistäpä
minä tietäisin.” Mytyssä oli
ollut verta oksentanut nainen,
myös hengityksensä kupli
verta. Hänellä oli keuhkosyöpä. Mendin lääninsairaalan
lääkärit olivat lähettäneet
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hänet edellisenä päivänä kotiin kuolemaan ja todenneet,
ettei hän tule viikonloppua
näkemään. Omaiset ja kyläläiset olivat käyneet hänet
hyvästelemässä. Kahden viikon kuluttua tämä ”mytty”
lähetti minulle terveisiä, että
kyllä terveenä on helppo
tehdä puutarhatöitä. Siitä
alkoi jälleen yksi herätyksen
aikakausi, joka jatkuu yhä.
Näitä tapahtumia olisi vaikka
kuinka paljon, Jorma toteaa.

Evankeliumin
siunaus

Uskoon tulleiden kautta evankeliumi on saanut olla suureksi siunaukseksi PapuaUuden-Guinean kansalle ja
koko maalle.
• Jumala siunasi meitä ihmisillä, joita emme tunteneet.
He vain tulivat kokouksiin.
Työyhteydessä on korkeita
virkamiehiä läänin tasolla.
Seurakuntaamme kuuluvia

Pian papualaiset saavat kokoontua uudessa suurteltassa.

Rampa mies
ja outo mytty

Jorma kertoo pari esimerkkiä
matkansa varrelta, kuinka
Iankaikkisuus itse ilmestyy ja saa aikaan sellaisen

ihmisiä on ollut ja on edelleen
myös valtion viroissa, kuten
pää-, työvoima- ja asuntoasiainministerinä sekä pääministerin neuvoa-antavina
ministereinä. Kesäkuun 12.
päivä Suomeen tulee pastori
Samuel Pesin ja seurakunnan
julkinen virkailija, korkea
valtion virkamies Dabura
Kamuna. He kiertävät täällä
kanssani elokuuhun asti.
• Eräässä konferenssisamme oli tuhansia ihmisiä, mukana paikallispoliitikkoja ja
maan hallituksen virkamiehiä.
Yksi heistä otti minua kaulasta kiinni, itki ja sanoi: ”Jorma,
me olemme aina nähneet
täällä suuria ihmeitä ja tunnustekoja, mutta suurimmat
Jumalan ihmeet ovat teidän
kokouksissa uskoon tulleet
ihmiset. He palaavat kotikylilleen muuttuneina. Noita ei
enää harjoita noituutta, heimosoturi ei enää surmaa. Mitä
kauheuksia he ovatkaan ennen
tehneet, niitä he eivät enää

Telttakokoukset keräävät runsaasti osallistujia.
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tee. Me unohdamme sokeat ja
alamme epäillä parantumisia,
mutta nämä uskoon tulleet ja
uudestisyntyneet ihmiset ovat
jatkuva, elävä todistus Jumalan olemassaolosta”, Jorma
kertoo.

Kävelevä
Jumalan ihme

Ihmeitä ei ole tapahtunut
ainoastaan Papua-UudellaGuinealla, vaan myös Jorman
omalla kohdalla.
• Vuonna 2009 sairastuin
eturauhassyöpään, joka oli levinnyt viiteen kohtaan kehoa.
Minut leikattiin ja lääkärit sanoivat, että sairaalaan pitäisi
jäädä pitemmäksi aikaa. Vuoteessa ollessani Jumala sanoi
minulle: ”Jos sinä jäät tänne,
sinä kuolet.” Lähdin sairaalasta pois ja sain Herralta
ohjeen, että mene julistamaan
evankeliumia, Hän hoitaa

Jatkuu sivulla 10
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Jumalan lähettiläinä viidakkokansan keskellä
lopun. Minulla oli silikoniremmeillä housulahkeen sisälle kiinnitetty pussi. Kävin
aina välillä vessan puolella
laskemassa letkussa olevasta
hanasta pois punaista nestettä.
Sitten painoin pussin litteäksi
ja kävelin takaisin lavalle.
Tapasin lääkärin viimeisen
kerran vuonna 2015. Hän
kertoi, ettei koskaan uskonut voivansa sanoa: ”Vaikka
mikroskoopilla haetaan, niin
sinussa ei ole syöpää.” Lääkärinä hän kertoi antaneensa minulle elinaikaa vuoteen 2012
ja jatkoi: ”Minä leikkasin
marginaaliin. Olisi pitänyt leikata pidemmälle, mutta kun
ei voinut. Mitä ilmeisimmin
sinulla on toinen auttaja, ja
me kumpikin tiedämme sen”,
Jorma muistelee koettelemuksen vuosiaan.

seen ja asenteeseen, kuinka
hän ajattelee lähimmäisistään,
Eila painottaa.
• Me olemme eläneet monenlaisissa olosuhteissa, hyvissä ja huonoissa. Päivät
ovat meitä haastaneet, ja
kiitos Jumalalle, että olemme
jaksaneet ottaa niihin osaa ja
edelleenkin otamme. Jumala
ei tarvitse superihmisiä. Hän
tarvitsee niitä, jotka ovat Hänelle uskollisia silloinkin, kun
henkilön omassa elämässä
on vaikeuksia. Meillä niitä
on ollut ihan tarpeeksi, mutta
olemme niistä Herran armon
avulla selvinneet. Olemme
pystyneet Häntä palvelemaan
ja vieläkin pystymme, Jorma
iloitsee.

Kaikki kunnia
kuuluu Jumalalle

Viidakkopastorilla on kokemusta myös todellisesta
erämaasta, jonne hän kertoo
eksyneensä ilman vettä vain
ase mukanaan, koska oli ollut
metsästämässä villisikoja.
• Eksyin, kun luulin tietäväni, missä olemme. Luulo
on ihmiselle pahinta myös
hengellisessä erämaassa. Minulle alkoi tulla kova jano;
hellettä oli 43 astetta. Jostain
muistin neuvon laittaa pari,
kolme pientä kiveä suuhun.
Ne stimuloivat sylkirauhasia
estäen suun kuivumista. En
tiennyt miten, mutta pois oli
päästävä. Ymmärsin kiertäneeni ympyrää, joten päätin jättää auringon selkäni
taakse. En enää yritä hakea

• Jollakin tavalla olen kävelevä
ihme, Jorma toteaa ja jatkaa,
että ihme on myös se, kun
he Eilan kanssa ovat vielä
yhdessä Jumalan valtakunnan
työssä.
• Me emme ole ihmisinä
erikoisen onnistuneita eikä
superihmisiä, mutta me olemme Jumalan armon avulla
hyvin selviytyneet kaikesta
tähänastisesta. Kaikki kunnia
kuuluu Jumalalle. Hän käyttää ihmistä välikappaleenaan
silloin, kun Hän hyväksi
näkee. Hän ei katso ihmisen
ulkomuotoon eikä oppiarvoihin, vaan sisäiseen olemuk-

Erämaasta
pääsee pois

polkua, jota en löydä. Aikani
käveltyäni osuin kuivan joen
uomaan. Kaivoin hiekkaa
käsin, vastaan tuli kosteutta
ja viimein vettä.
• Hengellinen erämaa on
samanlainen, mutta kiitos
Herralle, sieltäkin pääsee
pois. Moni on itsesäälin valtaamana tullut voimattomaan
tilaan, mutta pois on lähdettävä, vaikka ei ole voimaakaan.
Pitää kääntää selkä joillekin
asioille, tapahtumille ja vaikeuksille, mitä elämässä on
kohdattu. Jumalan lapsina me
pystymme erämaassakin tunnistamaan, mistä päin elämä
virtaa ja lähtemään oikeaan
suuntaan. Minä tiesin, että
niin kauan, kun pidän auringon selkäni takana, pystyn kävelemään kohti yhtä suuntaa
ja pääsin pois. Keskipäivän
aurinko porotti ja olisi tehnyt
mieli jäädä istumaan varjoon,
mutta lähdin etsimään vettä ja
elämää, Jorma muistelee.
Eila pohdiskelee, että Jumala sallii ihmisen joutuvan
erämaahan, mutta se ei ole
Hänen suunnitelmansa. Jos
ihminen kuulisi kaiken aikaa
Jumalan ääntä, tämä maanpäällinen taival olisi paljon
voittoisampi, koska siksihän
Jumala on sen suunnitellut
ihmiselle.
• Ihminen itse tekee mutkiansa, joista tulee koettelemuksia ja joissa hän kulkeutuu erämaahan. Silloin,
kun kokee olevansa todella
hukassa, on hyvä tehdä inventaariota niistä tilanteista. Henkilökohtaisesti olen

Papualaiset ovat tulleet Finnilöille tutuiksi yli 40 vuoden työrupeaman aikanan

joutunut käytännössä näin
tekemään. Tulee karsia kaikki
ylimääräinen pois ja yrittää
tähdätä siihen, minkä näkee
tärkeäksi. Jumala voi osoittaa
niitä tärkeitä elementtejä ja
auttaa ihmistä hänen tehdessään näitä arviointeja. Omasta
kokemuksesta voin sanoa,
että Hän kyllä auttaa ja ajan
mittaan tilanteet muuttuvat.
Tulee sellainenkin päivä,
jolloin koettelemusten ja
erämaavaelluksen Jumalan
avulla läpi päässeellä on henkilökohtainen todistus. Hän
voi jakaa sen ja sanoa avun
tarpeessa olevalle: ystävä,
sinulla on mahdollisuus selviytyä, Eila rohkaisee.

Uusi teltta

Viime talven iso urakka on ollut uuden suurteltan hankinta
papualaisten käyttöön. Teltta
on 8-mastoinen, kooltaan 55

x 28 metriä, ja sinne mahtuu
ainakin 4000 papualaista.
Teltta valmistuu toukokuussa,
ja seuraava haaste on saada se
heinäkuussa matkaan.
• Tämä on minulle Jumalan
ihme. Takana ei ole yhtään
seurakuntaa, mutta onhan
meillä suuri Jumala. Hän
on antanut näyn, jonka Hän
itse on toteuttanut. Minä
olen ollut mukana kuin sivustakatsojana, mitä Jumala
tekee. Haluan kiittää tämän
lehden välityksellä kaikkia
lahjoittajia. Kiitos Jumalalle
näistä ihmisistä; he mahdollistivat tämän telttahankkeen
toteutumisen, Jorma toteaa
kiitollisena.

Kuvat: Jorma Finnilän
kuva-arkisto ja Martti
Kortelainen
Teksti: Marja-Leena
Kortelainen

Hedelmätori jossain viidakossa

Helmikuisen maanjäristyksen jälkiä raamattukoulun pihalla.
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Profeetallinen
kesäkonferenssi
9.-13.6.18

Roger Larsson
Rauno & Salme Helppi
Mattias Lekardal
Pauli & Ana Kemi
Roger & Anci Tistam,
Georg Ahonen
Matti Haapala ja
Kirsti Jääskeläinen
Ylistyksessä:
Vesa Kemi
Kristine Rosefjäll
Kokousajat:
Lauantai - Keskiviikko
9.-13/6 klo 16 ja 19

Tämä sinun
tulee tietää!
1. Jumala on Luojasi.

Roger Larsson

Mattias Lekardal

Rauno & Salme Helppi

Ana & Pauli Kemi

Paikka: Kristet Center Solna,
Hagalundsg. 9, P-tåg Solna, T-Solna C, Buss 513
Järj.: Kristet Center Solna ja Kristet Liv -lehti

Mukana järjestelyissä myös Agape Församling / srk
Info: Puh. 072 531 88 11 - www.facebook.com/pauli.kemi
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Jumala on luonut taivaan ja maan
sekä sinut. Sinä, meidän Herramme
ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja
voiman, sillä sinä olet luonut kaikki,
ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa
ja ovat luodut.” Ilm. 4:11

2. Kaikki ihmiset
ovat tehneet syntiä.

Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee
hyvää, ei ainuttakaan. Room. 3:12.
Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat
Jumalan kirkkautta vailla. Room. 3:23
Sillä synnin palkka on kuolema,
mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa,
meidän Herrassamme. Room. 6:23

3. Jeesus on kuollut
ristillä sinun puolesta.

Jumala osoittaa rakkautensa meitä
kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme
syntisiä. Room. 5:8. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä

kanssa eikä lukenut heille heidän
rikkomuksiaan. 2. Kor. 5:19

4. Ota vastaan pelastus
henkilökohtaisesti.

Tämä pelastus on Jeesuksessa, joka
on ainut tie taivaaseen. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole
taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.
Apt. 4:12 Mutta kaikille, jotka ottivat
hänet vastaan, hän antoi voiman tulla
Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat
hänen nimeensä. Joh. 1:12
Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun
sydämessäsi, se on se uskon sana,
jota me saarnaamme. Sillä jos sinä
tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi
ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä
pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan
vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella
pelastutaan. Room. 10:8-10 Sillä
jokainen, joka huutaa avuksi Herran
nimeä, pelastuu. Room. 10:13
Pauli Kemi,
Uusi Elämä -lehti
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Läkääri Pekka
Reinikainen
on yksi maamme
tunnetuimpia
Jumalan
luomisuskon
puolesta
puhujista.

Pekka Reinikainen:

Iankaikkisuus ja ohikiitävä aika
Alussa Jumala loi (1. Moos. 1:1).
Lopussa ei enää ole oleva aikaa
(Ilm. 10:6). Luomakuntamme
on määräaikainen. Ajalle on
säädetty alku ja loppu.
Aikaa ei ole ilman ainetta, ja kello

lähti käyntiin, kun aine alussa luotiin.
Aika loppuu, kun tämän luomakunnan
päättyessä aine häviää eli ”alkuaineet
kuumuudesta hajoavat” (2. Piet.3:10).
Näistä jakeista selviää, mitä iankaikkisuus tarkoittaa. Iankaikkisuudessa ei ole kelloja, koska siellä ei

ole nykyisen kaltaista, lämpöopin
toisen pääsäännön mukaisesti lämpökuolemaa kohti ajautuvaa ainetta.
Tämä langennut ja väistämätöntä
tuhoa kohti kulkeva maailma on lyhyt
kertakäyttöinen ilmiö, jonka tarkoitus
selviää meille iankaikkisuudessa.

Vain Jumala tietää sen tarkoituksen.
Jumala on aineeton ja ajaton. Siksi
ateistien kysymys ”kuka loi Jumalan”,
on mieletön.
Meille jotka elämme ajassa, iankaikkisuuden käsittäminen ei ole
helppoa, ja evoluution väitetyt, mutta
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olemattomat vuosimiljardit tekevät
asian vieläkin vaikeammaksi. Kollegani sanoi, että ei viihtyisi taivaassa,
koska siellä voisi aika käydä pitkäksi.
Mikä Jeesuksen omia odottaa iankaikkisuudessa? ”Mitä silmä ei ole nähnyt
eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen
sydämeen noussut, minkä Jumala on
valmistanut niille, jotka häntä rakastavat” (1. Kor.29). Jeesuksen torjuneita
odottaa iankaikkinen kadotus, josta
varoittaminen oli Jeesuksen puheiden
pääasiallinen sisältö!

Ajan määritteleminen
on yhtä haasteellista
kuin tietoisuuden
ymmärtäminen

Aika on neljäs ulottuvuus, pituuden,
leveyden ja korkeuden ohella. Ajan ja
tietoisuuden määrittelyssä sorrutaan
aina kehäpäätelmiin ja tautologiaan.
Ihmisen järkeä ihannoiva, mutta täysin sisällyksetön hokema ”ajattelen,
siis olen” on esimerkki saman asian
tarpeettomasta toistosta. Tietoisuudelle ei ole olemassa edes kunnollista
määritelmää.
Fyysikot määrittelevät Wikipediassa ajan ”tapahtumien välisenä etäisyytenä aika-avaruuden neljännellä akselilla. Einsteinin suppean suhteellisuusteorian mukaan aikaa ei voi esittää
muuten kuin aika-avaruuden osana.
Tapahtumien välinen etäisyys riippuu
tapahtumia tarkkailevien havainnoitsijoiden suhteellisesta nopeudesta tapahtumaan nähden. Einsteinin yleinen
suhteellisuusteoria muutti ajan määritelmää vielä enemmän esittämällä
kaareutuneen aika-avaruuden käsitteen. Eristetyssä järjestelmässä ajan
kuluessa eteenpäin entropia eli haje
aina kasvaa, joten hajeen kasvusta voidaan päätellä ajan suunta. Normaalisti
syy-seuraussuhteen mukaisesti syy on
myös aina ennen seurausta.” Tämä
tarkoittaa sitä, että lastenhuoneen sekamelskan määrästä voidaan arvioida,
paljonko aikaa on kulunut siitä, kun
äiti viimeksi kävi siellä.
”Ajan voi käsittää myös nopeudeksi, jolla eri ilmiöt tapahtuvat.
Esimerkiksi suuressa painovoimakentässä aika kuluu suhteellisuusteorian
mukaan hitaammin kuin pienessä
painovoimakentässä, mikä näkyy
esimerkiksi kemiallisten reaktioiden
ja kellojen käynnin hidastumisena.
Ihmiset eivät kuitenkaan voi itse
huomata ajan kulumisessa tapahtuvia
muutoksia lähiympäristössään, sillä
aivot ja havainnot toimivat samalla
aikaan sidotulla nopeudella.” Tästä seuraa muun muassa, että kellot
käyvät maan pinnalla hitaammin
kuin GPS satelliitissa, ja siksi paikan

määritys navigaattorissa heittäisi, ellei
asiaa korjattaisi.

Horisonttiongelma

Ateistit pilkkaavat kristittyjä rutiininomaisesti aina samoilla väitteillä.
Heidän suosikkinsa on: ”Kuinka valo
kaukaisista galakseista voi näkyä,
kun ne ovat miljardien valovuosien
päässä?” Tämä väite osoittaa näiden
ateistien ajattelun yksinkertaisuuden.
Monet ovat tietämättömiä horisonttiongelmasta, jonka ”tieteellinen”
ratkaisu on heidän alkuräjähdyksensä
jälkeen tapahtunut ”valon nopeuden
ylittäminen”. Ilman valon nopeuden
ylittämistä heidän tarinointinsa ei
toimi. Kuka nopeutta kiihdytti ja miksi
se olisi kiihdytyksen jälkeen hidastunut juuri sopivan suuruiseksi, sitä ei
kerrota. Alkuräjähdys on jumalaton
luomiskertomus. Se on epätieteellinen
tarina, koska maailmamme on täynnä
järjestystä, joka rappeutuu ja etenee
kohti lämpökuolemaa. Alkuräjähdys
olisi luonnollisesti synnyttänyt valtavan määrän kaoottista lämpöenergiaa.
Alkuräjähdys on mahdottomuus, koska sen matemaattinen todennäköisyys
on olematon eli yksi mahdollisuus niin
monesta, että kyseisen luvun auki kirjoittamiseksi maailmassa oleva aine ei
riittäisi, kuten asian tutkinut Sir Roger
Penrose on todennut.

Miljardit vuodet
kumoavat
uusdarvinismin

On surkuhupaisaa, että miljoonat ja
miljardit vuodet otettiin käyttöön
Raamatun kumoamiseksi ja uusdarvinismin todistamiseksi. Lakimies,
poliitikko ja ”geologi” Charles Lyell
halusi ”vapauttaa tieteen Mooseksesta”, mutta ampui omaan jalkaansa. Nyt kun tiedetään, että eliöiden
perimä on käyttöjärjestelmä, joka
rappeutuu aina, kun sitä kopioidaan
750 koodisymbolin sekuntivauhdilla.
On ilmeistä, että mitä enemmän aikaa
kuluu, sitä huonommin se toimii, ja
lopulta seurauksena on sukupuutto kopiointivirheiden kertymisestä johtuen.
Tämä voidaan todeta luonnosta, jossa
ei muuta tapahdukaan kuin sukupuuttoon ajautumista. Tästä voi lukea lisää
JC Sanfordin kirjasta Eliömaailma
rappeutuu (datakirjatkustannus.fi).
On hyvä pitää mielessä, että tiede ei
etsi totuutta, vaan parasta jumalatonta
selitystä! Huvittavaa tässä ateistien
epätoivoisessa tarinoinnissa on myös,
että ivatessaan uskovia, he tekevät itse
väkivaltaa valon nopeudelle.
On syytä muistaa, että maailmankaikkeus luotiin Jumalan Sanalla.
Maailmankaikkeus on täynnä älykästä

suunnittelua ja järjestystä. Älykäs
suunnittelu tulee aina aineen ulkopuolelta, koska aineella ei ole älyä.
Jumalan Sana on Jeesus (Joh.1:1).
Jumalan Sana muutti sokeana syntyneen näkeväksi. Tämän ihmeen vahvistivat Jeesusta vihanneet ylipapit ja
fariseuksetkin (Joh.9:1-41). Kyseessä
oli luomisihme. Maailman luomisen
mekanismia on yhtä hyödytöntä
arvioida tieteellisesti kuin sokeana
syntyneen näön palauttamista. Jos sen
tietäisimme - olisimme jumalia!

Elätkö jatkoajalla?

Armon aikasi kuluu tiimalasissa. Olet
hengenvaarassa, jos et tunne Jeesusta.
Elämän tarkoitus on, että avaat sydämesi oven Jeesukselle (Ilm.3:20) ja
kasvat täysi-ikäiseksi Hänen tuntemisessaan (Ef.4:13.) Kuten edellä jo
painotin, Jeesuksen puheiden pääasiallinen sisältö oli varoitus iankaikkisesta kadotuksesta! Tästä ei tietenkään
nimikristityssä kirkossamme varoiteta. Uskovan on syytä ottaa asioista itse
selvää lukemalla Raamattua. Kirkko ei
sinua pelasta.

Jumala oli Jeesuksessa

Jeesus on kärsinyt suurimman kuviteltavissa olevan pilkan ja pahoinpitelyn pelastaakseen sinut ikuisesta
kadotuksesta. Synti on todella vakava
asia, koska sen sovittamisen hinta
oli suurin, mitä voidaan kuvitella.
Raamatussa todetaan ihmisluonnosta: ”Sanoma rististä on hullutusta
niille, jotka joutuvat kadotukseen,
mutta meille, jotka pelastumme, se
on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu:
’Minä hävitän viisaitten viisauden
ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten
ymmärryksen’. Missä ovat viisaat?
Missä kirjanoppineet? Missä tämän
maailmanajan älyniekat? Eikö Jumala
ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi?” (1. Kor.1:18-20). Jos kuulut
Jeesuksen lampaisiin, kuulet kyllä
Hänen äänensä (Joh.10:27) ja Pyhä
Henki opettaa sinua ymmärtämään
Jumalan Sanaa. Maailman ihmiset
eivät ymmärrä ja keskittyvät uskovien
pilkkaamiseen. Viimeisinä päivinä
Kristuksen omille tulee vaikeita aikoja, sillä: ”Kaikki, jotka tahtovat elää
jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa
joutuvat vainottaviksi, mutta pahat
ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen ja
eksyen” (2. Tim.3:1,12-13).

Miksi jopa
90% nuorista
jättää kristinuskon?

Tämä johtuu yksiselitteisesti evoluutioteorian opetuksesta. Kun ateistilta
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kysytään syytä maailmankuvan valintaan, vastaus on evoluutioteoria,
joka on ainoa, näennäisen tieteellinen
selitys maailmalle ilman Jumalaa.
Usko Jumalaan tuhoutuu väistämättä,
oli opetus sitten ateistista evoluutiota
tai ylipappien ja kirjanoppineiden tuputtamaa teististä evoluutiota. Väite,
jonka mukaan luomisen opetus tuhoaisi uskon, on ilmeisen perätön. Tutkimusnäyttöä tästä ei myöskään ole.
Luopumuksen syystä sen sijaan on.
Mitä voit tehdä? Kerro lapsille
Raamatun luotettavuudesta historiallisena, Jumalan antamana ilmoituksena ihmisille. Vastuu on sinun, sillä
kirkko opettaa Raamatun kertomusten
olevan pelkkiä myyttejä. Tästä voit
katsoa suomeksi esitykseni, josta
selviää teistisen evoluution opettamisen vaara: http://www.tv7.fi/vod/
player/24757/
Kysymys ei ole tiede vastaan uskonto kamppailusta, vaan pelkkä tulkinta siitä, mitä historiassa olisi tapahtunut. Evoluutio ei ole tiedettä, vaan
maailmankatsomuksellinen näkemys
historiallisista tapahtumista! Nyt on
hyvää Raamatun historiallisuutta
tukevaa aineistoa saatavilla suomen
kielellä. Anna lapsesi lukea Kysymyksiä ja vastauksia luomisesta -kirja,
katsoa Evoluution Akilleen kantapäät -elokuva ja tilaa Luominen -lehti.
Ne voi tilata osoitteesta luominen.fi tai
puhelimitse 020-7307400. Lapset ovat
älykkäitä ja janoavat totuutta. Heillä
on oikeus saada lukea ja nähdä muutakin kuin kaikkialta esiin työntyvää
ateistista aivopesua. Näin he saavat
mahdollisuuden valita. Lasten vilpittömiä kysymyksiä ei tule aliarvioida,
vaan on perusteltua kannustaa heitä
ajattelemaan itse. On myös toimittava
hyvissä ajoin, sillä lasten maailmankatsomus on nykyään valettu betoniin
jo 12 vuoden iässä. Oikea paikka
aloittaa on kertoa totuus heille jo
aivan pienenä ja heti, kun lapsi osaa
lukea, antaa materiaalia ja huomioida
luomisasian opetus pyhäkoulussa, jos
seurakunnassasi vielä sellainen on!
Koulun ja median kehitysopillinen
aivopesu voidaan näin tehokkaasti
torjua. Lapset voidaan opettaa tunnistamaan heille tieteen valepuvussa
tuputettu materialismi. He oppivat
ajattelemaan kriittisesti ja pystyvät
torjumaan saarnaajien suosiman ”teistisen” evoluution. Näin lapset voidaan
rokottaa ateismia vastaan.

Pekka Reinikainen
lääkäri

Tilaa yhteiskristillinen
Uusi Elämä -lehti
Puh. 0400 422 777
pauli.kemi@gmail.com
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Tuula Vainosen todistus

Jeesuksen kohtaaminen muuttaa kaiken

Tulin aika vanhana uskoon; olin 46
vuotias. Elin tavallista perheenäidin
elämää ja tein kaikenlaista syntiä. Mutta sitten jouduin valheesta kiinni. Se oli
käännekohta elämässäni. Jouduin vastakkain totuuden kanssa ja miettimään,
mitä oikein teen. Jouduin sairaslomalle
työstäni, ja niin minulla oli aikaa tutkia itseäni. Mitä enemmän tutkin, sitä
enemmän ahdistuin ja jouduin myöntämään, että olen syyllistynyt kaikkiin
synteihin. Kaduin ja häpesin. Ahdistuin
niin, että koko rintani oli kuin polttava
kekäle.

Olin varma, että minun on kuoltava syntieni tähden! Miten voin
kohdata tulevat päivät?
Kun olin näissä mietteissäni, kuiskasi
Pyhä Henki sydämeeni sanan: Jeesus.
Olin niin sekaisin, etten tiennyt päivien
kulkua, mutta toivo syttyi sydämeeni.
En oikein muistanut, mitä Jeesus teki
ja mistä Hänet löytää, mutta: kirkostapa tietenkin. Nousin ylös ja lähdin
etsimään kirkkoa. Mikaelin kirkko
oli lähinnä. Kävelin sinne, mutta se
oli restauroinnin alla. Kävelin Martin
kirkkoon. Sinne pääsin, kun jumalanpalvelus oli lopuillaan, mutta pappi
puhui ahdistuksesta ja minä itkemään:
se minulla juuri onkin.
Seuraavana sunnuntaina menin Tuomiokirkkoon ja ihmettelin, kun pappi
lopuksi puhui näyistä ja ilmestyksistä,
kun hän oli näyssä kohdannut edesmenneet omaisensa ehtoollistilaisuudessa
Jeesuksen haudalla Israelissa. Istuin
ja itkin ja ihmettelin, mitä tämä kaikki
on! Siinä sitten hiljaa rukoilin: ”Jos
sinä Jumala olet olemassa, auta mua!”
Kerroin sitten työkaverille tästä,
ja hän kehotti, että tulepa meidänkin
seurakuntaan. Hän kuului helluntaiseurakuntaan, ja niin menin hänen kanssaan sinne. Siellä kuulin saarnattavan:
”Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää ne,

ta. Minä rakastuin Jeesukseen kuin
morsian Ylkään. Odotin hartaasti, että
Jeesus tulisi hakemaan minut sinne,
missä Hän on. Minä odotin, että Jeesus
tulee kuutamoiltoina kuunsiltaa pitkin
hakemaan minut luokseen. Mutta vuodet kuluivat. Oli vaikeita vuosia, mutta
rakkaus Jeesukseen kannatteli.

Tuula
Vainonen
se saa armon.” Kuulin myös Jeesuksen
rakkaudesta. Niinpä tiesin, mitä minun
pitää tehdä. Tunnustaminen oli kyllä
vaikeaa, mutta jokaisen synnin tunnustamisen jälkeen taakka oli keveämpi.
Kun olin tunnustanut ne, mitä voin,
oli jäljellä vielä Jeesus. Kävelin pitkin
katuja, itkin ja pyysin Jeesukselta anteeksi, mutta en mielestäni saanut sitä
niin tyhjentävästi tehtyä, kuin olisin
tahtonut.
Mutta Jumalalla oli jo muita suunnitelmia. Helluntaiseurakunnassa oli siihen aikaan evankelioimiskokouksia, ja
menin sinne sunnuntai- iltana. Heti kun
pääsin istumaan, pastori puhui mikrofoniin: ”Jos täällä on joku, jolla on
Herralta anteeksipyydettävää, nouskoot

ylös. Kukaan ei noussut. Mutta minulla
oli anteeksipyydettävää, ja kun nousin
ylös, heti Kirkkaus välähti minun edessäni ja minut painettiin sinne penkkien
päälle. Itkin, ja tämä Herran hoito kesti
niin kauan, kunnes olin ihan tyhjä.
Sitten pääsin ylös ja Pyhä Henki täytti
tuo kipeän sisimmän. Ihmettelin, mitä
minulle tapahtui, niin eräs sisko sanoi
vieressäni, että Herra kohtasi. Ihmettelin, onko Jumala täällä maailmassa
ja kohtaako Hän ihmisiä, kun he ovat
kovassa ahdistuksessa. Nyt tiesin, että
Jumala on olemassa ja Hän on totta!
Aloin etsiä Jumalaa toden teolla
seurakunnasta ja rukouskokouksista,
missä vain voisi kohdata Herran. Ja
Jeesus hoiti rakkaudensanomien kaut-
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Vähitellen tyydyin siihen, että
Jeesus tulee vasta, kun Hän hakee
morsiusseurakuntansa.
Mutta Jumala kuulee rukoukset ja Hän
on yllätysten Jumala! Heräsin eräänä
yönä ja näin omat käteni kohotettuna
kohti kattoa. Ihmettelin, kun nukuin ja
käteni olivat kohti kattoa, ja sitten näin,
että toiset kädet olivat peitteen päällä.
Minä näin kahdet kädet! Samalla tajusin, että näin hengen käsivarret ja ne
oli kohotettu vastaanottamaan Jeesusta. Minä nukuin, mutta henki valvoi.
Samassa Jeesus tuli kovalla vauhdilla
läpi kattojen kädet ojennettuina ja sulki
minut syliinsä saman tien. Se oli huikaiseva onnen hetki; sitä ei voi sanoin
kuvata. Kuulin vain oman ääneni, vikisin kuin koiranpentu ja valitin hiljaa.
Tämä tapahtui siis hengessä. Sitten
Jeesus alkoi lähteä takaisin, mutta nyt
Hän meni takaperin, kädet edelleen
ojennettuna minua kohti, hitaasti ja
vastentahtoisesti. Tunsin siinä hetkessä
Jeesuksen sydämen; se oli niin täynnä
kaipausta, rakkautta ja ikävää. Huusin:
”Vie minut pois, vie minut pois!” Mutta
Jeesus meni. Kun Hän oli mennyt, sain
näyn, että minulla on vielä tehtävää, ja
siksi Hän ei vienyt minua mukanaan.
Jeesuksella on kova ikävä morsiantaan. Hän tulee kiireellä ja kovalla
vauhdilla hakemaan morsiantaan, kun
Isä antaa luvan. Jeesus sanoi, että valvokaa. Pidetään pukumme puhtaana,
sillä vain puhtahat morsiussielut, ne
pilvihin temmataan.
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Toivon Seurakunta
Eerikinkatu 4, 20100 Turku – www.toivonsurakunta.fi
Tilaisuudet viikottain:
Sunnuntai klo 16.00 VIIKOJUHLA
Torstai klo 18.00 Rukouskokous
Toivoa täynnä
Tilaisuuksissa mukana:
Kalle Vihonen, Juhani Rajala
ym ja vierailijoita ulkomailta
Tervetuloa!

Kalle Vihonen

Juhani Rajala

Roger Larsson

on yksi Pohjolan arvostetuimmista profeetoista
ja evankelistoista.
Hän on myös kirjailija.

Aika kuunnella

Kirjassa näemme profeetan terävän katseen
kohdistuvan kirkon ja yhteiskunnan tilaan
samalla kun kohtaamme evankelistan innon
tehdä Kristus tunnetuksi aikamme ihmisille.

Tilaukset: Uusi Elämä

Puh. 0400 422 777 - pauli.kemi@gamil.com

Itselle tai ystävälle!

JEESUSFESTARIT
Porissa 5.-7.7.2018
Paikka: Elämän Eliksiiri,
Vanhakoivistontie 12, Pori
Torstai 5.7
klo 18.00 ja 19.00
Pauli ja Ana Kemi
Musiikissa Vesa Kemi
Perjantai 6.7 klo 18.00 Turkka ja Hilkka
Aaltonen. Juontaa Joona Isokorpi
Musiikissa Asko Leino
Lauantai 7.7
klo 15.00 ja 18.00
Jorma ja Eila Finnilä,
Pastoreita Papualta
Musiikissa Asko Leino
Jeesusfestarista lisää tietoa:

Riitta Ahonen, puh. 044 285 08 57
www.elamaneliksiiri.fi
Tervetuloa!

Kiviojan Kristillisestä divarista

Yli 6.49 €:n kirja - saat uuden
laulu cd:n tai kirjan lahjaksi.
Osta 2 kpl tai 50 kpl kirjoja!
SURUADRESSIT
10 kpl ja yli a 3.50 €
1000 uutta heng.
laulu cd:tä 2.50 €
http://www.postimyyntikivioja.net
ja siellä näet tarkemmin
tarjoukset
PL 60, 67101 Kokkola
P.050 - 400 7142
Yritys 50v.-etsin jatkajaa!

Keravan
Cityseurakunta

Asemanaukio 7, Kerava
www.keravancityseurakunta.fi

Su klo 15 Jumalanpalvelus
Ti klo 12 Elämän leipä,
Ruuanjakotilaisuus
Ti klo 18:30 Rukouskokous,
Raamattupiiri
La klo 18
Herätyskokous
Juhani Laitinen
pastori

Tervetuloa!

Hinta 8 € + pk

U U D E N S U K U P O LV E N S E U R A K U N TA
R

T H E C H U R C H O F N E W G E N E R AT I O N

Celebraatiot
Rukouskokoukset
Solukokoontumiset
Kaiken kansan soppajuhlat

sunnuntaisin klo 16 Walimolla
keskiviikkoisin klo 18 Walimon Myöstössä
torstaisin klo 18 kodeissa, tiedot netissä
Sanaa ja soppaa kerran kuukaudessa
Walimon Winssissä

KATSO LISÄÄ www.kaantopiiri.org ◆ TIEDUSTELUT puh. 040 501 0585
T ERVE T ULOA!
L A H D E N K Ä Ä N T Ö P I I R I - S E U R A K U N TA
W A N H A W A L I M O , V E S I J Ä R V E N K AT U 2 5 , L A H T I

Ilpoisten piiri toiminut jo 30 v.

MARTIN KIRKKO
Sanan, rukouksen ja ylistyksen
illat Martin kirkossa Turussa
joka tiistai klo 19.00
Puhuu: Tuula Ekbom

ja vieraina julistajia kautta
Suomen. Henkilökohtainen
rukouspalvelu sairaiden ja
muiden asioiden puolesta.
Lisää infoa tilaisuuksista:
www.ilpoistenpiiri.fi

Olet sydämellisesti tervetullut!

Tuula Ekbom
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Salli, että sinua rakastetaan!
Rakkaus on sana, mutta sitä on
niin vaikeaa ymmärtää. Jumala
on rakkaus.

En oikeastaan koskaan ole tiennyt,
mitä rakkaus on. En ole koskaan
ymmärtänyt rakkautta. Olen yli 71vuotias, mutta vasta viimeisen puolen
vuoden aikana olen nähnyt Jumalan
kasvot yhä selvemmin ja selvemmin,
kun Hän etsii minua rakkaudellaan.
Se saa minut murtumaan. Se herättää
minussa vastakaikua. Tämä rakkaus
Jumalalta antaa valtavan kaipuun
miellyttää Häntä ja kiitollisuutta siitä, että saan olla maan päällä Hänen
takiaan ja elää Hänelle. Tarvitsemme
rakkautta enemmän kuin ymmärrämme; meidän tarvitsee oppia tuntemaan
Isäämme.
Oleskelin vähän aikaa sitten hotellissa enkä saanut unen päästä
kiinni yöllä. Makasin vuoteellani ja
juttelin Jumalan kanssa ja yhtäkkiä
kuulin Hänen sanovan, että sielu on
luotu vain rakkautta varten – Jumalan
rakkautta. Ei ole ihme, että ihmiset
voivat huonosti. Ja vie paljon aikaa,
ennen kuin ihmiset voivat ottaa rakkautta vastaan, koska he ovat niin vahingoittuneita. Syntiinlankeemuksessahan ihmisen sielu rampautui. Sielu
luotiin ottamaan vastaan Jumalan
rakkautta, mutta siitä tuli hallitseva
ja Jumalasta riippumaton.
Kun kuulin Jumalan sanovan: Sal-

Barbro Erling on ruotsalainen julistaja, joka korostaa Herralle antautumista ja pyhityselämää.
li, että sinua rakastetaan, ajattelin:
n
”Niin, että minua rakastetaan. Nyt
istun vain alas, Jumala, salliakseni,
että minua rakastetaan.” Silloin tuli
Jumalalta suuren voiman läsnäolo
merkkinä siitä, mitä Hän tahtoo.
Pysähdy ja istu sinäkin alas. Voit
sanoa: ”Minä istun sinun kasvojesi
eteen, Isä, ja sallin, että minua ra-

kastetaan.” Vaikka et tunne mitään,
kun aloitat, ja vihollinen kuiskaa, että
tästä ei ole mitään hyötyä, istu vaan
ja suo itsesi tulla rakastetuksi. Jotakin
tapahtuu kuitenkin. Se, että Jumala
antoi Henkensä kohdata minua niin
voimakkaasti, oli merkkinä, jotta
ymmärtäisin.
Kun Jumala monta vuotta sitten

alkoi tulla ylleni rakkaudellaan, aloin
itkemään. Minä, joka en ollut tottunut itkemään. En ollut melkein koskaan itkenyt, mutta itkin itkemistäni
tuossa tilanteessa. Ajattelin: ”Miksi
minä itken?” Silloin kuulin Jumalan sanovan: ”Kun jää sulaa, veden
täytyy mennä jonnekin.” Se valuu
silloin ulos. Nyt itken erittäin paljon
Jumalan rakkaudesta. Minä murrun.
Tunnen, että se vaikuttaa minuun ja
muuttaa minua.
Ajattele, jos otamme vastaan
tätä rakkautta, kaikki, enemmän ja
enemmän niin, että siitä tulee tärkein asiamme. Jos sallimme Isän
rakastaa meitä, sulavat ne jäät, jotka
estävät meitä tulemasta pehmeiksi ja
ottamasta vastaan Jumalan rakkautta.
Hänen läsnäolossaan sulaa kovuus.
Sitten voimme kohdata toisemme
ilman kielteisiä asenteita tai kerrostumia – juuri sellaisina kuin olemme,
ilman teeskentelyä ja valepukuja. Ja
rakastaa toisiamme.
Valmentautukaamme rakkausherätykseen. Ihmiset aistivat, jos heitä
rakastetaan. Lapset tuntevat sen ja
eläimetkin. Kaikki tuntevat sen. On
tosi ihanaa, kun oma sydän pehmenee. Vain Jumala voi sulattaa sydämen kovuuden. Sen Hän tekeekin.

Barbro Erling
Käännös: Georg Ahonen
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